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MIST
Nyheten för dig som bara nöjer dig med
det allra bästa i badrummet: INR Design +
Mora Technology Inside – ett samarbete
mellan Nordens ledande experter på
blandare och badrumsinredning. Det bästa
av två världar i en och samma produkt där
INR står för utsidans stilrena design i
harmoni med våra badrumsmöbler och
duschväggar, medan Mora står för insidan
med det senaste inom duschteknik med
flera innovativa funktioner som vi är
ensamma om på marknaden.
Säljstart: januari 2018

- Vår drivkraft på INR är att skapa framstående
nordisk kvalitet och design som gör badrummet
både mer njutningsfullt och mer personligt på
samma gång, förklarar Kristian Olsson,
Innovation Manager på INR.
Vårt nya samarbete med Mora, nordens ledande
expert på blandare, är ett stilrent och tekniskt
tecken på just det. Resultatet är takduschen
MIST – skapad för att kunna möta Nordens
mycket höga vattentryck och krav på komfort
och säkerhet – som med attraktiv och
ergonomisk design på utsidan och storartad
innovation på insidan gör dagliga stunder i
duschen ännu mer njutbara, fortsätter Kristian
Olsson.

MIST krom/svart med
stavhanddusch 7990:Art nr 800 006 89

- Alla INR duschblandare med Mora
SAFE TEMP

Technology Inside genomgår

En unik funktion som garanterar
en helt jämn temperatur vid tryck- och
temperaturvariationer i husets rörsystem. Vid
eventuellt hastigt kallvattenbortfall stängs
blandaren av omedelbart och risken för
skållning uteblir.

omfattande tester för att klara av
Nordens höga vattentryck, försäkrar
Kristian Olsson. Blandarna testas bl.a
upp till mer än fem gånger det
normala trycket för att du tryggt ska
kunna njuta av din dagliga dusch.

EASY CLEAN
Den inbyggda gummisilen, vars hål vidgar sig vid
vattentryck, ger en tak- och handdusch som är
enkel att hålla ren från både smuts och kalkrester.

ECO FLOW
Duschblandarens trycknapp spärrar vid
komfortflöde och gör att du inte använder mer
vatten än nödvändigt. Detta kan sänka vattenoch energikostnaden rejält. Önskar du ökat flöde,
tryck in knappen samtidigt som
du vrider så tar du dig förbi spärren.

BALANSERAT TRYCK
Termostaten känner av trycket på det inkommande
vattnet som ibland kan vara ojämnt. Vattentryck och
temperatur justeras snabbt till ett jämnt läge för en
skönare dusch.

INBYGGD OMKASTARE
Både för den stilrena designens och ergonomins skull
har vi valt att integrera omkastaren i
duschblandaren. Med vredet till vänster på blandaren
ändrar du smidigt från handdusch till takduschläge.

MIST krom/krom med 3funktionshanddusch 7990:Art nr 800 006 87

MIST krom/vit med
stavhanddusch 7990:Art nr 800 006 91

MIST krom/krom med
stavhanddusch 7990:Art nr 800 006 85

FYRA VALMÖJLIGHETER
Välj mellan
• Krom med handdusch och
duschslang i krom
• Krom med handdusch och
duschslang i vitt/krom
• Krom med handdusch och
duschslang i svart/krom
• Krom med 3funktionshanddusch i krom

MIST krom/vit med
stavhanddusch 7990:Art nr 800 006 91
IKON 140 kommod i ek
13 090:Art nr 320533
SLEEK blandare krom/vit
2 690:Art nr 800 006 30
AIR 90 rund spegel 7 590:Art nr 360090
BOW handdukstork vit/vit
5 490:Art nr 800 006 37
PILE förvaringshyllor i
duschprofilen vit 2 790:Art nr 800 006 77
LINC Angel klarglas med vita
profiler 7 490:Art nr 512 022 89
NEST väggskåp med vippbar
lucka vit/opal frost 2 590:Art nr 800 006 80
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MIST krom/svart med stavhanddusch 7 990:Art nr 800 006 89
CASE väggskåp med pivothängd lucka
skiffergrå/stone frost 2 290:Art nr 800 006 82
CASE väggskåp med pivothängd lucka matt svart/dark frost 2 290:Art nr 800 006 81
IKON 60 kommod Still Grey 4 490:Art nr 320 152
STRICT tvättställsblandare matt svart 3 690:Art nr 800 005 66
AIR 70 rund spegel 6 590:Art nr 360 070
TRAC 13 duschvägg klarglas / matt svart 19 490:Art nr 813 021 00
LINE handdukstork matt svart 3 190:Art nr 800 006 10
LINE handdukskrok matt svart 350:Art nr 800 006 12

Kontakt: Kristian Olsson
Kristian.olsson@inrnordic.com
11

